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 تعليمات لحدائق الحيوانات األليفة لألطفال وطيور الساحة –إنفلونزا الطيور 

 

لدى مزارع الدواجن  H5N1في وقت سابق من هذا األسبوع تم تشخيص حاالت إصابة بإنفلونزا الطيور من نوع 

المبيضة في بلدة مرغليوت وفير مزرعة الدجاج الرومي الموجودة في بلدة نئوت غوالن. حيث تنضم هذه التشخيصات 

 إلى عدة تشخيصات أحرى لإلصابة بالفيروس في مزارع تجارية ولدى الطيور البرية في إسرائيل خالل األسابيع السابقة.

يد العدوانية على الطيور المختلفة وقد يسبب الوفيات لدى الطيور على نطاق واسع. وفي يُعّد فيروس اإلنفلونزا هذا شد

حاالت نادرة قد يتم نقل العدوى بالفيروس إلى البشر وغيرهم من الثدييات التي تتواجد على مقربة وثيقة من الطيور 

 المصابة.

وكما بات معروفًا تشكل إسرائيل محور هجرة رئيسي من  حاملة وناقلة محتملة لفيروس اإلنفلونزا.تُعتبر الطيور المهاجرة 

أوروبا إلى إفريقيا خالل فصل الخريف وباالتجاه المعاكس خالل فصل الربيع. وتمكث بعض الطيور خالل فترة الشتاء 

في إسرائيل أما بعضها فيواصل مشواره إلى دول أخرى. وتشكل هذه العصافير عامل خطر ملموس بالنسبة الستمرار 

ر المرض في إسرائيل. وعلى مدار األسبوع الماضي شوهد العديد من الوفيات للكركي في سهل الحولة ومحيطه. نش

 الحيوانات ذات الجوانح قد تنقل العدوى بالفيروس.ويُفترض كذلك بأن كافة 

 

 ماذا يمكن فعله للحؤول دون تفشي المرض؟

 طيع التعامل مع الطيور البرية أو غيرها من يجب اإلمساك بالطيور في أقفاص مظللة ومشبكة لكيال تست

 الحيوانات. وال يجوز السماح للطيور بالتواجد في منطقة مفتوحة.

 .يجب تقليص مرات الدخول إلى األقفاص إلى الحد األدنى الالزم لالعتناء بالطيور على نحو مناسب 

 ص.ال يجوز الدخول إلى األقفاص مع األحذية التي يتم المشي بها خارج القف 

  الدخول إلى المزارع وحدائق الحيوانات األليفة التي ال تملكها.يُحظر حظًرا باتًا 

   في حال ظهرت حاالت مرضية أو وفيات لدى الطيور الموجودة بحوزتكم يجب إبالغ الطبيب البيطري

 التابع للسلطة المحلية عن ذلك فوًرا.المعالج، أو مركز االتصاالت البلدي أو الطبيب البيطري 

 .يجب نقل الطيور التي يتعين فحصها إلى المعهد البيطري التابع للخدمات البيطرية في بيت داغان 
 .03-9681630رقم الهاتف: 

 .يجب تجنب مالمسة الطيور البرية بشكل مطلق 

  في حال صادفت الطيور البرية التي تبدو مريضة، يمكن إبالغ مركز االتصاالت الخاص بسلطة الطبيعة

 أو إبالغ الطبيب التابع للسلطة المحلية. 3639*والحدائق عن ذلك من خالل الهاتف رقم 

 الهواتف الهامة لدى وزارة الزراعة والخدمات البيطرية

 04-6303465 يةمنظومة صحة الطيور في المنطقة الشمال

 03-9688916 منظومة صحة الطيور في المنطقة الجنوبية

 6016* مركز االتصاالت الخاص بوزارة الزراعة
 

 03-9681790الفاكس:  9681737رقم الهاتف:  50250بيت داغان الرمز البريدي:  12ص.ب. 


